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Muskat Kristin Valla Hent PDF "Gabriel Angélico var overbevist om, at han aldrig ville lære hende at kende.
Tit kunne han have elever et helt semester igennem ude at ane, hvem de var. Han lagde kun rigtig mærke til
de mest højrøstede og dristige, mens de fleste andre blev ved med at være skygger, hvis navn han kun vagt
huskede. Ved navneopråbet den første dag rakte hun roligt hånden op og krusede læberne, da han sagde
hendes navn. Han nøjedes med at sige hendes fornavn, for hendes efternavn så kryptisk ud og indeholdt et
bogstav, han ikke kendte." "Muskat" fortæller historien om den venezuelanseke grammatikprofessor Gabriel
Angélicos møde med den unge norske litteraturstuderende Klara Jørgensen. Klara har boet på en lille caribisk
ø sammen med den grove sømand William Penn, men da hun tager til Venezuela for at genoptage sine studier,
møder hun den blide og lidenskabelige professor, og med ét ændrer begge deres liv sig for altid. Alligevel har
Klara svært ved helt at slippe William, der på alle måder er Gabriels modsætning. Hun står over for et valg
mellem to mænd, der tiltaler to vidt forskellige sider af hende. Kristin Valla (f. 1975) er norsk forfatter og

journalist. Hun er uddannet journalist fra Journalistskolen i Oslo og har desuden læst fransk og
latinamerikanske studier på universitetet. Kristin Valla har arbejdet som journalist på Dagbladet og som

redaktør på modebladet Costume og kulturmagasinet K. Hun debuterede som forfatter i 2000 med romanen
"Muskat" og har siden udgivet flere bøger.
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at kende. Tit kunne han have elever et helt semester igennem ude at
ane, hvem de var. Han lagde kun rigtig mærke til de mest højrøstede
og dristige, mens de fleste andre blev ved med at være skygger, hvis
navn han kun vagt huskede. Ved navneopråbet den første dag rakte
hun roligt hånden op og krusede læberne, da han sagde hendes navn.
Han nøjedes med at sige hendes fornavn, for hendes efternavn så
kryptisk ud og indeholdt et bogstav, han ikke kendte." "Muskat"
fortæller historien om den venezuelanseke grammatikprofessor

Gabriel Angélicos møde med den unge norske litteraturstuderende
Klara Jørgensen. Klara har boet på en lille caribisk ø sammen med
den grove sømand William Penn, men da hun tager til Venezuela for
at genoptage sine studier, møder hun den blide og lidenskabelige



professor, og med ét ændrer begge deres liv sig for altid. Alligevel
har Klara svært ved helt at slippe William, der på alle måder er

Gabriels modsætning. Hun står over for et valg mellem to mænd, der
tiltaler to vidt forskellige sider af hende. Kristin Valla (f. 1975) er

norsk forfatter og journalist. Hun er uddannet journalist fra
Journalistskolen i Oslo og har desuden læst fransk og

latinamerikanske studier på universitetet. Kristin Valla har arbejdet
som journalist på Dagbladet og som redaktør på modebladet

Costume og kulturmagasinet K. Hun debuterede som forfatter i 2000
med romanen "Muskat" og har siden udgivet flere bøger.
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